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2022תוצאות שנת 

שינוי תקנון
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סדר היום



לפי קופה, כל הקופות, 2022דצמבר 
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קופה/מסלול
תנועות 
עמיתים

0.01%0.45%19,857-9,0349,8941,956,916-עד 50
2,959-9,718-12,144148,625-5.56%0.45%-מעל 60
50-60-7.58%0.41%-1,056-173-8341,124

774-5,363-6,13668,063-6.67%0.45%-קופת הפיצויים

4.68%0.45%41,052-11,20729,846240,008-קרן ההשתלמות

7.91%0.45%8,570-8657,70414,509-גמל להשקעה כללי
8.81%0.44%5,604-4445,1598,603-גמל להשקעה מניות

70,294-36,80533,4892,437,849סה"כ

הון עמיתיםסך שינוי בהון רווח 
מהשקעות

תשואה
מצטבר מתחילת השנה, אלפי ₪

שיעור דמי 
ניהול



לפי סוג תנועה, כל הקופות, 2022דצמבר 
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שנתירבעון רביעידצמברנובמבראוקטובררבעון שלישירבעון שנירבעון ראשון
      86,978      23,730      10,233        8,494        5,003     20,660     16,494     26,094הפקדות
     56,178-     19,289-       7,458-      9,752-      2,080-    16,230-    14,568-      6,090-משיכות

      78,799      24,606      10,374        8,565        5,667     24,035     16,698     13,460העברת זכויות מ-קופה אחרת
     39,305-      7,901-       1,220-      4,962-      1,719-     5,322-    12,235-    13,847-העברת זכויות ל-קופה אחרת

     70,294     21,146      11,930        2,344        6,871    23,142      6,389     19,618סה"כ צבירה מתנועות עמיתים
     36,805-    112,475     25,235-      41,106      96,604    40,083-    70,017-    39,180-רווחים/ הפסדים מהשקעות

      33,489    133,620        4,492      52,880    103,475    16,940-    63,628-    19,562-סך שינוי בזכויות העמיתים, נטו

2,405,619 2,317,0542,302,783 2,382,307הון עמיתים, נטו  2,447,171  2,437,849  2,437,849  2,437,849  

    165,778סה"כ  גיוסים
     95,484-סה"כ נטישות

      70,294נטו

אלפי ש"ח



)2022עד 2011: (תנועות עמיתים בכל הקופות במבט רב שנתי
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2022  - 2011תנועות עמיתים  

הפקדות ניודים נכנסים משיכות ניודים יוצאים כ תנועות עמיתים"סה

202220212020201920182017201620152014201320122011
      14,408      12,877      14,423      31,645      37,928      66,219      93,736     74,037     70,299     47,409     107,738     86,978הפקדות

      10,959      17,429      14,221      13,180      39,790      39,232      16,865     24,622     36,399     48,205       45,071     78,799ניודים נכנסים
     56,289-     40,906-     25,873-     28,785-     32,007-     35,074-     38,940-    37,597-    31,869-    38,354-      40,327-    56,178-משיכות

     39,036-     46,407-     36,436-     23,907-     52,353-     49,076-     13,744-    35,521-    30,802-    39,353-      44,835-    39,305-ניודים יוצאים
     69,958-     57,007-     33,665-       7,867-       6,642-      21,301      57,917     25,541     44,027     17,907       67,647     70,294סה"כ תנועות עמיתים



2012-2022התפתחות הון העמיתים   
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2022השוואת תשואות דצמבר -50קופת התגמולים עד 
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קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה 
0.01%7.02%6.64%0.98-1.02%-העברית    מסלול עד 50

8.83%4.64%4.58%0.56-1.98%-תעשיה האוירית לבני 50-60
7.55%2.79%3.27%0.35-2.15%-כלנית גמל לבני 50-60

- - - -8.23%8.13%-1.98%-אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50
7.44%4.01%4.74%0.5-1.52%-כלל בר

7.50%3.29%3.85%0.43-2.02%-הראל גמל לגילאי 50-60
8.24%2.46%3.07%0.31-2.18%-גל גמל  לבני 50-60

7.81%3.42%3.87%0.43-1.51%-מגדל לתגמולים 50-60
9.82%2.13%2.92%0.27-2.28%-קופת גמל עמ"י 50-60

8.55%2.73%3.24%0.32-1.88%-ארם 50-60
8.08%4.08%4.49%0.49-1.86%-מיטב דש לבני 50-60

8.04%2.61%3.66%0.36-1.53%-מנורה מבטחים תגמולים 50-60
10.25%4.08%4.88%0.45-2.16%-הפניקס גמל לבני 50 ומטה
9.96%1.39%2.50%0.2-2.21%-קו הבריאות לבני 50-60

8.66%3.08%4.18%0.42-1.95%-ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50-60
11.27%1.72%2.64%0.21-2.32%-מח"ר גמל לבני 50 ומטה

9.80%3.25%4.34%0.37-2.06%-הילה מסלול עד 50
11.84%2.44%3.81%0.3-2.66%-מחוג מסלול לבני 50 ומטה

11.32%2.37%2.99%0.26-2.34%-אל על 50-60
10.06%1.58%2.81%0.23-1.79%-הנדסאים גמל- מסלול 50-60

11.02%1.40%3.40%0.25-2.09%-אלטשולר שחם גמל לבני 50-60
13.54%0.82%3.23%0.17-2.72%-אלטשולר שחם עד 50

8.99%3.16%3.77%0.37-2.01%-ממוצע

11211מיקום

מדד שארפממוצעת 5 שניםממוצעת 3 שנים 01/2022-12/2022דצמ-22שם הקופה



)1/18-12/22(סיכון  חמש שנתי /תשואה-50תגמולים עד 
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50תגמולים האוניברסיטה העברית עד  

ומטה 50אינפיניטי גמל   

ומטה 50הראל גמל    

50כלל תמר עד 

ומטה 50מגדל לתגמולים ולפיצויים   

ומטה 50הפניקס גמל   
ומטה 50מיטב דש גמל    

ומטה 50מחר גמל לבני    

ומטה 50ילין לפידות 
ומטה 50אנליסט גמל   

ומטה 50אלטשולר שחם    
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2022השוואת תשואות דצמבר -קרן ההשתלמות
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     ממוצעת שנתית
שלוש 
שנים

חמש 
שנים

4.69%4.63%4.50%0.61-0.95%-עובדי האוניברסיטה העברית
- - - 6.13%7.14%NA-1.46%-מור השתלמות כללי

7.07%3.75%4.27%0.5-1.54%-מגדל
7.19%3.33%3.87%0.44-1.77%-הראל

7.13%3.98%4.67%0.51-1.49%-כלל
7.72%3.73%4.47%0.48-1.51%-הפניקס

7.51%2.55%3.57%0.37-1.41%-מנורה מבטחים להבה
7.94%4.08%4.47%0.49-1.83%-מיטב דש 

8.64%3.12%4.18%0.42-1.92%-ילין לפידות
10.00%1.29%2.55%0.2-1.68%-מח"ר

8.42%2.38%3.53%0.34-1.44%-מהנדסים אומגה
10.94%1.99%3.01%0.24-1.79%-מינהל

9.45%0.92%2.09%0.15-2.47%-ביוכימאים ומיקרוביולוגים ק.ס.מ
9.77%1.38%2.58%0.21-1.74%-הנדסאים וטכנאים

11.32%1.10%3.19%0.21-2.16%-אלטשולר שחם
ממוצע

11221מיקום

הקרן
מדד 
שארפ 2022 דצמ-22



)1/20-12/22(סיכון  תלת שנתי /תשואה-קרן השתלמות
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50תגמולים האוניברסיטה העברית עד  

ומטה 50אינפיניטי גמל   

ומטה 50הראל גמל    

50כלל תמר עד 

ומטה 50מגדל לתגמולים ולפיצויים   

ומטה 50הפניקס גמל   
ומטה 50מיטב דש גמל    

ומטה 50מחר גמל לבני    

ומטה 50ילין לפידות 
ומטה 50אנליסט גמל   

ומטה 50אלטשולר שחם    
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דמי ניהול

עלות התפעול

הון עמיתים

הקופה גובה אך ורק את עלות התפעול

כך שיעור דמי הניהול קטן, ככל שהקופה גדלה
14



הורדת דמי הניהול  
על ידי הרחבת ההון המנוהל–' לפי הוצאות בפועל'הורדת שיעור דמי הניהול בקופה 

0.25%
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הרחבת הון העמיתים

גייסנו2014מתחילת 
ברוטו, 958,000,000₪

נטו, 290,000,000₪

מיצוי 
הפוטנציאל

מניעת נטישה

הרחבה

קרן השתלמות•
190תיקון •

שירות מעולה•
שיחות שימור•

מוצרים חדשים•
אוכלוסייה חדשה•

:הצלחנו לקבל
קופת גמל להשקעה•
מוסדות קשורים•

יותר שירות דיגיטלי•
רמת שירות גבוהה•

16



ההרחבה שאושרה על ידי הממונה על שוק ההון

אוכלוסייה חדשהמוצרים חדשים
סינוף אקדמי  בעלי מוסדותלהשקעהקופת גמל 

לאוניברסיטה העברית
על ידי  המוחזקיםתאגידים לעצמאיםהשתלמותקרן 

האוניברסיטה העברית

הרחבת הפוטנציאל הכלכלי גם ברמת המוצר וגם ברמת האוכלוסייה

17



קהילת האוניברסיטה העברית

מוחזקיםתאגידים
יישום חברה למחקר ופיתוח

הוצאת הספרים מאגנס
מכון מגיד

נכסי האוניברסיטה
הוטרינריהחולים בית

לחינוך גופניקוסלעמותת 
הלאומיתהספריה
אקדמון

מוזיאון המדע
עמותת סנונית

כל העובדים

בעלי סינוף אקדמימוסדות
בית החולים האוניברסיטאי הדסה

בית החולים האוניברסיטאי שערי צדק
בית החולים קפלן רחובות

ן"בית החולים אלי
, טלביה, הרצוג: בתי החולים לבריאות הנפש

איתנים, כפר שאול

אנשי סגל המשולבים בפעילות מחקר  '
'והוראה

הרחבת האוכלוסייה למוסדות וארגונים הקשורים לאוניברסיטה העברית

18
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תקנוןשינוי 



מבנה
אסיפת בחירות

דירקטוריון
ועדת השקעות
ועדת ביקורת

שיווק, נדל״ן, ועדות מנהל

:הנהלה
מנכ״ל

מנהל שירות
מנהל כספים
מנהלת שיווק

:תפעול זכויות עמיתים
בנק לאומי בע״מ

:תפעול השקעות
מיטב דש

רואה חשבון מבקר
מבקר פנים

ייעוץ משפטי
קצין ציות

מנהל סיכונים

עמיתי הקופות המנוהלות

אסיפת מיוחדת

אסיפת רגילה

כל העמיתים

כל העמיתים

נציגי העמיתים

20



הדירקטוריון

ר"יו, חיים בסן

אייל וינטר' פרופ

מר שמואל 
ציטרונבלט

דודו זקןרננה פרס' פרופ קובי מצר' פרופ

עירית חרטשלומי זקן

ניק'לב מוצ' פרופ

עוזי יצחקדן מרידור

21



הדירקטוריון

ר"יו, חיים בסן

אייל וינטר' פרופ

מר שמואל 
ציטרונבלט

דודו זקןרננה פרס' פרופ קובי מצר' פרופ

עירית חרטשלומי זקן

ניק'לב מוצ' פרופ

עוזי יצחקדן מרידור



הדירקטוריון

ר"יו, חיים בסן

אייל וינטר' פרופ

מר שמואל 
ציטרונבלט

דודו זקןרננה פרס' פרופ קובי מצר' פרופ

עירית חרטשלומי זקן

ניק'לב מוצ' פרופ

עוזי יצחקדן מרידור
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הדירקטוריון

ר"יו, חיים בסן

אייל וינטר' פרופ

מר שמואל 
ציטרונבלט

דודו זקןרננה פרס' פרופ קובי מצר' פרופ

עירית חרטשלומי זקן

ניק'לב מוצ' פרופ

עוזי יצחקדן מרידור
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הצורך בשינוי תקנון

=עמיתי הקופות 
ובני זוגגימלאים, עובדי האוניברסיטה

בחירותאסיפת

דירקטוריון
ארבעה מהסגל האקדמי באוניברסיטה

באוניברסיטההמינהליארבעה מהסגל 
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הצורך בשינוי תקנון

=עמיתי הקופות 
ובני זוגגימלאים, עובדי האוניברסיטה

עובדי ארגונים הקשורים לאוניברסיטה+

בחירותאסיפת

דירקטוריון
בחירותאסיפתמפתח שייקבע לפני כל 

הרגילההאסיפהעל ידי 
בהתאם להרכב העמיתים



שינוי תקנון חברה מנהלת

27



www.gemel.huji.ac.il
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